Jubileumsprogram Naturvårdsverket 50 år
Miljöarbete tillsammans
20 mars – Torgmöte och konferens, Naturvårdsverket
Forskningsdagen på Naturvårdsverket
Följ med på en vindlande resa där föreläsarna beskriver det moderna miljöarbetets framväxt
– med särskilt fokus på forskningens roll för att driva miljöarbetet framåt. Föreläsarna
berättar bland annat om orden som varit avgörande och hur de har förändrats till idag.
23 mars – Session på Miljöbalksdagarna, Münchenbryggeriet
De viktigaste lärdomarna från 50 år av miljöarbete
I år fyller Naturvårdsverket – världens äldsta nationella miljömyndighet – 50 år. Då passar
det bra att låta tre miljöprofiler med djup insikt i frågornas utveckling medverka i en diskussion
om forskning, opinionsbildning och lagstiftning. Vilka är de stora segrarna för miljön och
vilka viktiga miljöfrågor återstår att lösa?
17 maj – Torgmöte, Naturvårdsverket
Före och efter miljömålen
Vi blickar bakåt på tiden före miljömålen och framåt mot tiden efter 2020. Vad har vi
åstadkommit hittills och hur blir det med miljömålen i framtiden? Vi bekantar oss också
med den nya webbplatsen Sverigesmiljömål.se.
6 juli – Almedalen, Länsstyrelsens trädgård
Födelsedagen
Naturvårdsverket bildades sommaren 1967. Sommaren 2017 befinner vi oss i Visby för
att bidra med kunskap och nya perspektiv i debatterna i Almedalen. Vi passar även på att
uppmärksamma vår femtioårsdag på plats.
6 september – Torgmöte och workshops, Naturvårdsverket
Innovation – en ny kraft i Naturvårdsverkets miljöarbete
Innovation är en nyckelfaktor för att Sverige ska nå de globala hållbarhetsmålen. Nya
samverkansformer kommer att krävas. Vi bjuder in industri, forskare och myndigheter och
blickar både bakåt och framåt. Vad tycker du behövs i framtidens miljöinnovationsarbete?
Kom och påverka Naturvårdsverkets framtida satsningar.
30 November – Klimatforum, Münchenbryggeriet
50 år och klimatet
Världens äldsta nationella miljömyndighet, Naturvårdsverket, fyller 50 år. Vi passar på att
uppmärksamma vår femtioårsdag på plats på Sveriges största klimatkonferens, i någon form.
Mer information om hur kommer senare i vår då program kommer att färdigställas.
November – Torgmöte, Naturvårdsverket
Sverige i världen
Många av de miljöutmaningar Sverige och Naturvårdsverket möter har varit, är och kommer
fortsatt att vara gränsöverskridande. Under torgmötet kommer vi bland annat att ge exempel
på goda internationella samarbeten där Sverige varit drivande. Vi kommer även bekanta oss
med nuvarande samarbeten och belysa framtida utmaningar.

